BELEIDSVISIE
2017   2019
●

EEN WERELD ZONDER KANKER, DAT IS ONZE DROOM

VOORWOORD
Een wereld zonder kanker. Dat is onze droom en
ambitie.
Elke dag werken wij aan het realiseren van die
droom en ambitie, met toewijding en hoop. Maar
ook met de overtuiging dat we niet machteloos
zijn tegen kanker. Dat we er zelf veel tegen
kunnen doen. Want samen is er zoveel te
bereiken.
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds doet al bijna
25 jaar continu onderzoek. We weten dat we met
gezonde voeding en een gezonde leefstijl veel
gevallen van kanker kunnen helpen voorkomen.
Toch kunnen we nog altijd niet voorkomen dat
ons lichaam ons in de steek kan laten. En dat in
Nederland 1 op de 3 mensen hoop en kracht
moet vinden om kanker te overleven. Ook dan
zijn we er, met begrip en hulp. Wij helpen
mensen sterker te staan tegenover kanker door
gezonde keuzes in voeding en leefstijl.
Wij zijn hard op weg om de relatie tussen voeding,
leefstijl en kanker steeds beter te begrijpen.
Kennis over de preventie en overleving van
kanker is de sleutel voor een toekomst waarin
we van kanker winnen.

Wij financieren kennis, maken het toegankelijk
voor iedereen en blijven dit doen zolang kanker
levens bedreigt. Wij zijn de experts in gezonde
voeding en leefstijl om kanker minder kans te
geven.
In deze beleidsvisie leest u over de hoofdlijnen
van onze koers voor 2017 – 2019 en hoe we te
werk gaan. Een grote verandering ten opzichte
van voorgaande jaren betreft onze focus. Wereldwijd staan we bekend als het kankerfonds dat
zich op de preventie van kanker richt door middel
van gezonde voeding en leefstijl. Minder kanker
blijft een van onze doelen. Maar daarnaast gaan
we ons ook meer richten op de rol van voeding
en leefstijl tijdens en na kanker.
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds maakt zich
in de komende periode sterk om samen met
Nederland de kracht van gezonde voeding en
leefstijl in te zetten tegen kanker. Voor minder
kanker, meer kans op overleving en een betere
kwaliteit van leven tijdens en na kanker. Er is
zoveel te bereiken.
Een wereld zonder kanker, daar wachten wij niet
op. Wij werken eraan. Helpt u mee?

Nadia Ameyah
Directeur, Wereld Kanker Onderzoek Fonds
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ER IS ZOVEEL TE BEREIKEN
De huidige situatie
Kanker behoeft eigenlijk geen introductie.
Helaas weten te veel mensen wat kanker betekent en kennen ze de grote impact die het heeft
op onze levens.

De kracht van gezond leven

In Nederland krijgt ongeveer 1 op de 3 mensen
ooit kanker. De gemiddelde overlevingskansen
zijn toegenomen: vandaag de dag leeft ongeveer
60% van kankerpatiënten 5 jaar na de diagnose.
Maar dit geldt helaas niet voor elke vorm van
kanker. Van de mensen met bijvoorbeeld alvleesklierkanker leeft minder dan 10% nog 5 jaar na
vaststelling van de ziekte.

Veel mensen denken dat je kanker krijgt omdat
het in de familie voorkomt, het ‘in de genen zit’, of
simpelweg door ‘pech’. Uit onderzoek blijkt echter
dat erfelijkheid bij slechts 5 tot 10 procent van
alle gevallen van kanker een factor is. Onderzoek
toont aan dat de keuzes die we in ons dagelijks
leven maken een veel belangrijkere rol spelen.
Dat betekent dat we niet machteloos zijn tegen
kanker. Er zijn geen garanties tegen kanker, maar
we hebben meer invloed op het risico op kanker
dan we denken.

Meer dan 700.000 mensen in Nederland leven
met of na de diagnose kanker. Zij — en hun
naasten — kennen de verwoestende werking van
deze ziekte van dichtbij. Zelfs na behandeling
laat kanker niet los; het laat haar sporen achter
waaronder onzekerheid en angst.

Veel mensen weten gelukkig al dat niet roken — of
daarmee stoppen — erg belangrijk is om de kans
op kanker te verkleinen. Maar er is veel meer wat
we kunnen doen: gezond eten, meer bewegen,
een gezond gewicht behouden, geen alcohol
drinken en verstandig zonnen.

Het zijn harde cijfers. Bijna iedereen krijgt er
— direct of indirect — mee te maken in zijn leven.

Kortom, met gezonde voeding en leefstijl is er
zoveel te bereiken.
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Voeding en leefstijl tijdens en na kanker
Vandaag de dag weten we al goed dat gezonde
voeding en leefstijl de kans op kanker verkleinen. Maar de wetenschap rondom de rol van
voeding en leefstijl tijdens en na kanker staat
nog in de startblokken. Maar ook hier wordt stap
voor stap duidelijker dat gezonde voeding en
leefstijl belangrijk zijn.
Er zijn veel vragen. Van (ex)patiënten, hun
naasten en zorgprofessionals over voeding en
leefstijl. Deze mensen willen weten wat ze
kunnen doen om de kans op overleving te
verhogen en de kwaliteit van leven te verbeteren.
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds pakt deze
rol ook op. In de komende jaren gaan we verder
bouwen aan de kennis over de rol van voeding en
leefstijl tijdens en na kanker. Want ook hier is er
zoveel te bereiken.

HET WERELD KANKER ONDERZOEK FONDS:

WIJ HELPEN MENSEN GEZONDE KEUZES TE MAKEN
IN VOEDING EN LEEFSTIJL OM STERKER TE STAAN
TEGENOVER KANKER
Missie

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds werkt elke dag aan het realiseren van
haar droom: een wereld zonder kanker.

Wij helpen mensen keuzes te maken in hun voeding en leefstijl om sterker te
staan tegenover kanker. Door onderzoek, voorlichting en beleidsbeïnvloeding.

Wij willen dat door gezonde keuzes in voeding en leefstijl minder mensen
kanker krijgen, meer mensen kanker overleven en de kwaliteit van leven
tijdens en na kanker toeneemt.

Hoe werken wij aan onze missie?

 
Wij stimuleren en financieren wetenschappelijk

KANKER BETER
BEGRIJPEN

Wij zijn al bijna 25 jaar de autoriteit in Nederland op het gebied van voeding,
lichaamsbeweging, lichaamsgewicht en kanker.
Kennis over kanker opdoen, delen en toepassen. Dat is de sleutel tot een
wereld waarin we van kanker zullen winnen.

KENNIS DELEN
EN TOEPASSEN

Als onderdeel van het wereldwijde World Cancer Research Fund (WCRF)
netwerk hebben wij de rol van voeding en leefstijl bij de preventie van kanker
hoog op de agenda gezet. Maar er is nog zoveel te bereiken

Visie
De droom en ambitie van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is een
wereld zonder kanker.
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onderzoek naar het verband tussen voeding,
voedingspatroon, lichaamsbeweging, lichaamsgewicht en kanker.


 ij analyseren en interpreteren al het beschikW
bare wetenschappelijk bewijs op dit gebied.



ij geven voorlichting over de keuzes die mensen
W
kunnen maken in hun voeding en leefstijl om
sterker te staan tegenover kanker.



 ij beïnvloeden beleid om de gezonde keuzes
W
de makkelijke keuzes te maken.

Onze kernwaarden
Sinds de oprichting van het Wereld Kanker
Onderzoek Fonds hebben wij samen met de
overige leden van het internationale WCRF
netwerk belangrijke mijlpalen bereikt.

Kijk op wkof.nl/jaarverslag

De thema’s waarop wij ons richten
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds richt zich
op de risicofactoren voeding, voedingspatroon,
alcohol, lichaamsbeweging en lichaamsgewicht. Het gaat om de rol daarvan bij de
preventie en overleving van kanker.
Er zijn nog meer risicofactoren voor kanker in
onze leefstijl, waaronder roken en zonnen. Het
Wereld Kanker Onderzoek Fonds is blij dat KWF
Kankerbestrijding zich inzet op het gebied van
roken en zonnen. Zo vullen we elkaar mooi aan,
voorkomen we dubbel werk en zorgen we ervoor
dat meerdere risico’s in voeding en leefstijl de
nodige aandacht krijgen.
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Betrouwbaar (‘evidence-based’):
Betrouwbaarheid is vanzelfsprekend een van de
belangrijkste kernwaarden van het Wereld Kanker
Onderzoek Fonds. Onze aanbevelingen en gezondheidsvoorlichting zijn goed onderbouwd en
gebaseerd op bevindingen uit solide wetenschappelijk onderzoek. Dit is belangrijk zodat iedereen
op onze gezondheidsvoorlichting kan vertrouwen.
Deskundig
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en de
overige leden van het WCRF netwerk hebben de
basis voor onderzoek naar kankerpreventie
gelegd en hebben dit wereldwijd op de agenda
gekregen. Onze ervaring, kennis en expertise op
dit gebied zijn uniek en ligt in het DNA van onze
organisatie.
Innovatie
Innovatie is essentieel om buiten de gebaande
paden te treden. We zijn een lerende organisatie,
waarbij we onszelf continu uitdagen nieuwe
oplossingen te bedenken en te implementeren.
Inspirerend
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds verspreidt
een positieve boodschap, een boodschap van
hoop: we zijn niet machteloos tegen kanker
omdat we er zelf veel tegen kunnen doen.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds maakt
mensen hiervan bewust en biedt hen de informatie
waar ze recht op hebben om gezonde keuzes te
kunnen maken in hun voeding en leefstijl.

Wat maakt ons anders en uniek?
In Nederland zijn er meerdere organisaties actief
op het gebied van kanker, elk met een eigen
specialisatie. Dat is mooi, want kanker is een
groot probleem en samen kunnen we meer
bereiken.
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds onderscheidt
zich van andere kankerfondsen door haar
specialisatie op het gebied van de volgende
risicofactoren voor kanker:

Voeding en voedingspatroon
(inclusief alcohol)

Lichaamsbeweging

Lichaamsgewicht

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds draagt bij
aan zowel de wetenschappelijke wereld als de
rest van de maatschappij met kennis en advies
over de rol van voeding en leefstijl bij het
voorkomen en overleven van kanker. Hiermee
kunnen we allemaal weloverwogen keuzes
maken in onze voeding en leefstijl om sterker te
staan tegenover kanker.

De pijlers van ons werk en wat we ermee
willen bereiken
►

Wetenschappelijk onderzoek: kanker en de
relatie met voeding en leefstijl beter begrijpen

►

Gezondheidsvoorlichting: bewustzijn, kennis
en inspiratie om gezonder te leven

►

Beleidsbeïnvloeding: gezonde keuzes
makkelijker maken

Alle drie pijlers zijn onmisbaar voor onze missie.
Door middel van wetenschappelijk onderzoek
ontdekken we steeds meer hoe we de kans op
kanker kunnen verkleinen, de kans op overleving
kunnen vergroten en de kwaliteit van leven
tijdens en na kanker kunnen verbeteren.
Kennis uit onderzoek krijgt pas waarde als het
ook echt toegepast wordt; niet alleen door
onderzoekers en wetenschappers, maar ook
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door het publiek, zorgverleners, andere gezondheidsorganisaties en beleidsmakers. Het is
essentieel dat de kennis uit wetenschappelijk
onderzoek beschikbaar — en begrijpelijk — wordt
gemaakt voor niet-wetenschappers. Onze taak is
dan ook om te zorgen voor praktische, begrijpelijke
en motiverende gezondheidsvoorlichting waarmee iedereen gezonde keuzes kan maken in
voeding en leefstijl.
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds richt zich
ook op beleidsbeïnvloeding. Door beleidsmakers
te voorzien van wetenschappelijk onderbouwd
advies bieden we ze kennis en handvatten aan
om maatregelen te nemen om de gezonde
keuzes de makkelijke keuzes te maken. Hiermee
wordt dan bijgedragen aan een omgeving waarin
mensen gezond kunnen leven en minder kans
hebben op ziekten zoals kanker.

FONDSENWERVING
Uw steun maakt
ons werk mogelijk

Onze veranderingstheorie
Hoe wij werken aan een wereld waarin we sterker staan
tegenover kanker
VOORLICHTING

ZORGPROFESSIONALS

Vertaling naar praktijk

Delen van voorlichting

GROTE PUBLIEK
Gezonde keuzes maken
in voeding en leefstijl

ONZE DOELEN

ONDERZOEK

De verandering die
wij willen bereiken

Relatie voeding, leefstijl
en kanker begrijpen

• Minder kanker

De tien aanbevelingen

• Meer kans op
overleving
• Betere kwaliteit
van leven

Brochures & folders
Kennis en motivatie
om gezonder te leven

Workshops & lezingen

BELEIDSBEÏNVLOEDING

KENNIS

Wetenschappelijke
rapporten

Facilitatie van gezonde
keuzes en leefstijl

HULPMIDDELEN VOOR BELEID

Database van
beleidsmaatregelen

Adviesnota’s
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KANSEN EN

UITDAGINGEN

Overgewicht in Nederland

Enkele kansen en uitdagingen in het werkveld
van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds:

In 2015 was volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 46%
van de mannen en 40% van de vrouwen in Nederland te zwaar. Het aantal
mensen met overgewicht is zorgwekkend; overgewicht is een van de belangrijkste risicofactoren voor het krijgen van kanker. Op basis van onderzoek is
bekend dat overgewicht de kans vergroot op 11 soorten kanker, waaronder
veelvoorkomende soorten zoals borst- en darmkanker.

De bekendheid bij het publiek over de
rol van voeding en leefstijl in relatie tot
kanker is nog laag

Toenemende aandacht van andere organisaties voor gezonde
voeding en leefstijl

In Nederland is er nog veel behoefte aan
voorlichting over de rol van voeding en leefstijl
in relatie tot kanker.

Steeds meer experts en gezondheidsorganisaties sluiten zich aan bij het
werk van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Men ziet steeds vaker het
belang in van de preventie van kanker en andere ziektes en geeft hier
meer aandacht aan. Het vasthouden aan een gezonde leefstijl is voor
verschillende gezondheidsfondsen een belangrijk thema. Hier komt bij
kijken dat de risico’s voor kanker ook risico’s zijn voor onder andere harten vaatziekten en diabetes. Er zijn dus mooie kansen voor samenwerking
om samen meer te bereiken.

Op de vraag wat men denkt zelf te kunnen doen
om het risico op kanker te verlagen noemt 60%
het stoppen met roken. Slechts 4% noemt het
behouden van een gezond gewicht, terwijl dit (na
niet roken) de belangrijkste maatregel is voor
een lager risico op kanker.

Tegenstrijdige berichten over voeding en
gezondheid

Grote behoefte van (ex)kankerpatiënten aan betrouwbaar
advies over voeding en leefstijl

Het publiek wordt geconfronteerd met veel
informatie over voeding, leefstijl en kanker.
Regelmatig is er sprake van tegenstrijdige berichten die niet goed onderbouwd zijn of afkomstig zijn
van organisaties met commerciële belangen.

Er zijn veel vragen over voeding en leefstijl tijdens en na behandeling van
kanker. Van (ex)patiënten, hun naasten en zorgprofessionals. Deze mensen
willen weten wat te doen om de kans op overleving, en de kwaliteit van
leven, beter te maken. Wij zien het als onze rol om ook hierbij te helpen.
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ONZE KOERS VOOR DE PERIODE 2017 – 2019:
ER IS ZOVEEL TE BEREIKEN
Gezond eten en leven is van groot belang om
sterker te staan tegenover kanker. Er is nog
veel wat we moeten ontdekken, begrijpen en
naar de praktijk vertalen. Dat doen we niet
alleen, dat doen wij samen met u en vele
anderen.
Voor de jaren 2017 tot en met 2019 stellen
we onszelf de volgende taken, waarbinnen we
activiteiten uitwerken en uitvoeren.

Wat willen wij bereiken?
Wij willen minder kanker, meer kans op overleving
en een betere kwaliteit van leven tijdens en na
kanker. Door gezonder te eten, meer te bewegen
en op een gezond gewicht te blijven.

Wat gaan we doen?
De rol van voeding en leefstijl in relatie
tot kanker blijven onderzoeken
Meer wetenschappers en onderzoekers in binnenen buitenland kiezen ervoor om onderzoek te doen
op het gebied van voeding en leefstijl in relatie

tot kanker en dienen onderzoeksvoorstellen bij
ons in. Wij leren kanker steeds beter begrijpen,
en hoe de relatie met voeding en leefstijl werkt.

Onze positie als dé bron van kennis over
voeding en leefstijl in relatie tot kanker
versterken
Meer mensen, wetenschappers, onderzoekers,
Meer mensen waaronder wetenschappers,
onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers,
individuen en andere belanghebbenden in
Nederland herkennen en erkennen ons als dé
bron van kennis over voeding en leefstijl in relatie
tot kanker.

De bewustwording over het belang van
gezonde voeding en leefstijl in relatie
tot kanker bij het Nederlandse publiek
vergroten
Meer mensen in Nederland weten dat ze de kans op
kanker kunnen verkleinen en hoe ze dat kunnen
doen voor zichzelf en anderen. Meer mensen weten
dat ze ook terecht bij ons kunnen met vragen over
voeding en leefstijl tijdens en na kanker.

11

Beleid met als doel gezonde keuzes de
makkelijke keuzes te maken stimuleren
en beïnvloeden
Gezonde keuzes in voeding en leefstijl worden
makkelijker gemaakt door ze de norm te maken.
Het publiek wordt opgeroepen zich hard te maken
voor een gezonde omgeving. Samenwerkingen
worden aangegaan met andere gezondheidsfondsen en organisaties om meer te bereiken.

Wat is hiervoor nodig?
De inkomsten vergroten om ons belangrijke missie te kunnen blijven financieren
Meer draagkracht voor ons werk om meer
donaties en giften te mogen ontvangen voor het
voortzetten van onze activiteiten.

Een sterk, creatief en professioneel team
Ons team is gemotiveerd en geïnspireerd om elke
dag met passie en toewijding te blijven werken
aan een wereld waarin we van kanker winnen.

1. DE ROL VAN VOEDING EN LEEFSTIJL IN RELATIE
TOT KANKER BLIJVEN ONDERZOEKEN
Onderzoek en kennis vormen de basis van ons werk. Het Wereld Kanker
Onderzoek Fonds heeft een pioniersrol op het gebied van onderzoek naar
de rol van voeding en leefstijl in relatie tot kanker. Samen met de overige
leden van het WCRF netwerk hebben we belangrijke risico’s voor kanker in
onze voeding en leefstijl in kaart kunnen brengen. Onze werkwijze is onze
De komende jaren blijft het Wereld Kanker
Onderzoek Fonds het voortouw nemen in ons
onderzoeksveld.
In de afgelopen jaren hebben we ons voornamelijk
gericht op het ontdekken van risico’s voor kanker
in onze voeding en leefstijl. In de komende
periode richten we ons op het beter begrijpen en
verklaren van deze risico’s, en de verschillen in
risico tussen groepen mensen.

►

Vernieuwen van ons beursprogramma voor
wetenschappelijk onderzoek.

►

Minstens een kwart van ons inkomen gaat
naar onderzoek.

►

Elk jaar ontvangen wij minstens 6 onderzoeksvoorstellen van wetenschappers en onderzoekers verbonden aan instituten in Nederland.

►

Bevindingen uit onderzoek over de hele wereld
blijven verzamelen, samenbrengen en
analyseren door middel van ons Continuous
Update Project (CUP).

►

Publicatie van ons nieuwe (expert) rapport over
de relatie tussen voeding, leefstijl en de meest
voorkomende kankersoorten wereldwijd. Het
wordt ons grootste rapport sinds ons kankerpreventierapport uit 2007.

Ook gaan we ons richten op het krijgen van meer
inzicht in de rol van voeding en leefstijl tijdens en
na kanker.

Onze doelen voor de periode 2017 - 2019
►

Opnieuw berekenen van het aantal gevallen
van kanker dat te voorkomen is door gezonder
te leven.

kracht: we brengen alle bevindingen uit onderzoek over de hele wereld
samen en ontwikkelen hiermee waardevolle kennis. Dit is vergelijkbaar
met het bij elkaar leggen van puzzelstukjes, zodat we steeds een beter
beeld krijgen van het complete plaatje. Het resultaat is een uniek inzicht
in kanker en de relatie met onze voeding en leefstijl.
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►

Samenwerken met andere fondsen en organisaties aan onderzoek naar voeding en leefstijl
in relatie tot kanker.

Hoe gaan we werken aan deze doelen?
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds blijft
onderzoek op het gebied van voeding en leefstijl
in relatie tot kanker stimuleren door middel van
het stellen van onderzoeksprioriteiten, het
inzichtelijk maken van de gebieden waar meer
onderzoek nodig is, en door in contact te blijven
met wetenschappers en onderzoekers.
We blijven onderzoek in ons onderzoeksveld
mogelijk maken door middel van beursprogramma’s voor onderzoek. Daarnaast blijven wij het
Continuous Update Project (CUP) samen met de
overige leden van het WCRF netwerk financieren.

2. ONZE POSITIE ALS DÉ BRON
VAN KENNIS OVER VOEDING
EN LEEFSTIJL IN RELATIE TOT

KANKER VERSTERKEN

Onze wetenschappelijke rapporten worden
wereldwijd hoog aangeschreven en erkend
als de bronnen van kennis over de relatie
tussen voeding, leefstijl en kanker.
In de komende jaren gaan we hierop verder
bouwen. Nu steeds meer organisaties aandacht
besteden aan de preventie van kanker is het
belangrijk om onze positie als expert te versterken
en te behouden. We streven ernaar de belangrijkste bron te blijven van betrouwbare en actuele
kennis over voeding en leefstijl in relatie tot
kanker.

Onze doelen voor de periode 2017 - 2019
►

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds wordt
door het publiek herkend en erkend als de
toonaangevende, betrouwbare en betrokken
organisatie op het gebied van voeding en
leefstijl in relatie tot kanker.

►

De bekendheid over onze kernactiviteiten bij
het publiek vergroten. Mensen laten weten dat
we er niet alleen voor ze zijn met richtlijnen om
de kans op kanker te verkleinen, maar ook
voor vragen over voeding en leefstijl tijdens
en na de behandeling van kanker.

►

De unieke rol van het Wereld Kanker Onderzoek
Fonds binnen ons werkveld duidelijker en
zichtbaarder maken.

Hoe gaan we werken aan deze doelen?
De komende periode gaan we onze organisatie
en ons werk zichtbaarder maken. Hierbij zullen
we dichterbij onze verschillende doelgroepen
komen te staan en ons richten op meer bekendheid en bewustzijn over het werk van het Wereld
Kanker Onderzoek Fonds. We streven ernaar om
het eerste aanspreekpunt te zijn voor vragen
over voeding en leefstijl in relatie tot het
voorkomen, leven met en overleven van kanker.
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3. DE BEWUSTWORDING OVER HET BELANG VAN

GEZONDE VOEDING EN LEEFSTIJL IN RELATIE TOT
KANKER BIJ HET NEDERLANDSE PUBLIEK VERGROTEN
Bewustwording over het verkleinen van de kans op kanker door gezonder
te leven is van levensbelang om het stijgende aantal gevallen van
kanker tegen te gaan. Ook is het belangrijk om meer te weten te komen
over de rol van gezonde voeding en leefstijl tijdens en na kanker.
Nog altijd leeft het idee dat kanker voornamelijk
een kwestie is van erfelijkheid en ‘gewoon pech’.
Die misvatting moet de wereld uit. Daar gaan we
in de komende jaren aan werken. Daarnaast
blijven we investeren in de gezondheid van
toekomstige generaties door kinderen al vroeg
bewust te maken van een gezonde leefstijl.

►

Onze doelen voor de periode 2017 - 2019
►

Onze 10 aanbevelingen voor het verkleinen
van de kans op kanker herzien op basis van
de nieuwste bevindingen van ons Continuous
Update Project.

►

►

De bekendheid en kennis over onze aanbevelingen ter preventie van kanker vergroten.

►

Nieuwe voorlichtingskanalen, -campagnes en
-programma’s ontwikkelen om het grote
publiek te bereiken op de manier die hen het
beste aanspreekt.

Nadat onze aanbevelingen voor het verkleinen van
de kans op kanker door het panel van wetenschappers zijn herzien, gaan wij onze voorlichtingspublicaties, -campagnes en -programma’s herzien
en vernieuwen.

Het aantal mensen in Nederland dat weet dat
ze een grote invloed heeft op het risico op
kanker vergroten
►

►

De bekendheid over het feit dat lichaamsgewicht
een grote invloed heeft op het risico op kanker
vergroten.

Bewustwording is een eerste stap naar gedragsverandering, maar ook
naar een samenleving waarin gezonde voeding en leefstijl in relatie tot
kanker de nodige aandacht krijgt.

Samenwerken met andere fondsen en organisaties op het gebied van voorlichting over gezonde
voeding en leefstijl in relatie tot gezondheid.
Zorgen dat door goede afstemming het publiek
eenduidige informatie krijgt.
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Kennis blijven delen met andere kankerfondsen
in binnen- en buitenland zoals KWF Aruba.

Hoe gaan we werken aan deze doelen?

Waar we nu ons met name richten op gedrukte
voorlichtingsmaterialen, gaan wij ons meer
richten op online. Hiermee willen we dichterbij
het publiek komen te staan. We gaan de kennis
uit onderzoek duidelijker en zichtbaarder vertalen
naar de realiteit van mensen, om hen te helpen
en motiveren gezonde keuzes te maken.

4. BELEID MET ALS DOEL GEZONDE KEUZES DE
MAKKELIJKE KEUZES TE MAKEN STIMULEREN EN
BEÏNVLOEDEN
Naast wetenschappelijk onderzoek en gezondheidsvoorlichting richt het Wereld Kanker
Onderzoek Fonds zich ook op beleidsbeïnvloeding. Door beleidsmakers te voorzien van wetenschappelijk onderbouwd advies bieden we ze kennis en handvatten aan om maatregelen te
nemen om de gezonde keuzes de makkelijke keuzes te maken.
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds houdt zich
samen met het WCRF netwerk bezig met internationale beleidsbeïnvloeding. Zo voorziet het
WCRF netwerk wereldwijde organisaties zoals de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de
Union for International Cancer Control (UICC) van
de meest recente wetenschappelijke inzichten
en adviesnota’s.
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds richt zich
met haar beleidsbeïnvloeding ook direct op
Nederland. In 2015 hebben wij ons aangesloten
bij de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde
voeding als partner, en in 2016 bij de Alliantie
Voedselonderwijs.

Ons doel voor de periode 2017 - 2019
►

Binnen de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding en de Alliantie Voedselonderwijs
ons blijven inzetten voor een gezonde omgeving
voor kinderen waarin ze gezond kunnen
opgroeien.

►

Het vaststellen van prioriteiten voor beleidsbeïnvloeding, lettend op onderwerpen
waarvoor er momentum is en kansen voor
samenwerking de komende jaren.

►

Het formuleren van standpunten en het
opstellen van beleidsnota’s met handvatten
om beleidsmaatregelen voor een gezonde
voeding en leefstijl te kunnen nemen.
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►

Draagvlak bij het publiek creëren voor belangrijke onderwerpen waarop wij ons richten met
beleidsbeïnvloeding.

Hoe gaan we werken aan dit doel?
We houden de ontwikkelingen in politiek en
maatschappij goed in de gaten om kansen te
identificeren voor onze doelstellingen. We blijven
in dialoog met belanghebbenden en werken waar
mogelijk samen met gelijkgestemde organisaties
en deskundigen.
Samen met onze collega’s binnen het WCRF
netwerk identificeren we kansen wereldwijd, en
vertalen deze naar de situatie in Nederland.
We roepen het publiek op zich hard te maken
voor een gezonde leefstijl.

5. DE INKOMSTEN VERGROTEN

OM ONS BELANGRIJKE MISSIE

TE KUNNEN BLIJVEN FINANCIEREN
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds ontvangt geen subsidies. Onze activiteiten worden
uitsluitend mogelijk gemaakt door giften en donaties. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds
heeft een trouwe achterban die onze missie een prioriteit vindt. Wij zijn onze donateurs ontzettend dankbaar voor hun steun. Samen is er zoveel te bereiken in de strijd tegen kanker.
Om ons werk voort te kunnen zetten hebben we
financiële steun nodig. Bovendien hebben we
financiële steun nodig om nieuwe initiatieven te
kunnen ontplooien. Hiervoor gaan we de draagkracht voor onze missie vergroten.

Ons doel voor de periode 2017 - 2019
►

Financiële steun van donateurs vergroten om
meer onderzoek en gezondheidsvoorlichting
over voeding en leefstijl in relatie tot kanker
mogelijk te maken. Ook om activiteiten te
kunnen ondernemen om een gezonde leefstijl
te faciliteren.
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Hoe gaan we werken aan dit doel?
We streven ernaar het aantal donateurs te vergroten en hun gemiddelde donatie te verhogen.
Daarnaast onderzoeken we nieuwe kanalen voor
het werven van fondsen om onze inkomensstromen te vergroten en te verbreden.
We gaan het belang van ons werk duidelijker en
zichtbaarder maken zodat meer (potentiële)
donateurs beter kunnen zien en begrijpen waar
onderzoek toe leidt en waarom gezondheidsvoorlichting belangrijk is zodat ze bereid
zullen zijn ons (verder) te steunen.

6. EEN STERK, CREATIEF EN PROFESSIONEEL TEAM
Onze mensen maken het Wereld Kanker Onderzoek Fonds een unieke en vooruitstrevende
organisatie. Hun passie is een drijfveer in de strijd tegen kanker. Wij delen een droom: een
wereld zonder kanker.
Hoe gaan we werken aan dit doel?
Om onze doelen te kunnen halen hebben we
de maximale inzet van ons team nodig. Hun
toewijding, daadkracht en creativiteit zijn van
essentieel belang.

Onze doelen voor de periode 2017 - 2019
►

Investeren in de kennis en ontwikkeling van
ons team.

►

Om de kwaliteit van onze informatie te waarborgen de interne kennisbank met informatie
voor voorlichting over voeding en leefstijl in
relatie tot kanker blijven verbeteren.

►

In contact en dialoog blijven met onze belanghebbenden waaronder (ex)kankerpatiënten,
naasten en zorgprofessionals om dichtbij deze
mensen te blijven om onze activiteiten goed op
hun behoeften te blijven richten.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds biedt haar
medewerkers de ruimte, trainingen, cursussen
en hulpmiddelen die ze nodig hebben om hun
werk goed te kunnen doen. We zorgen voor een
motiverende omgeving waarin medewerkers zich
verder kunnen ontplooien en met eigen initiatieven
en nieuwe oplossingen kunnen komen.
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